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COªMARUL MINISTRULUI TUDOREL TOADER PRINDE CONTUR

Kovesi, favoritã la funcþia
de procuror ºef al

Parchetului European

O
vorbã din popor spune
ce nu te omoarã te întã-
reºte. Zicala este vala-
bilã ºi în cazul Laurei
Codruþa Kovesi, fostul
procuror ºef al Direc-
þiei Naþionale Antico-
rupþie, revocatã din

funcþie, din raþiuni politice ºi din inte-
resul infractorilor ºi al celor care încal-
cã legea, la solicitarea ministrului Jus-
tiþiei, Tudorel Toader ºi a Curþii Cons-
tituþionale a României, de cãtre
preºedintele Klaus Iohannis. Kovesi
se aflã la doar doi paºi de a deveni pro-
curor ºef al Parchetului European, fun-
cþie din care va dispune, împreunã cu

membrii colegiului de conducere, in-
vestigarea fraudãrii fondurilor europe-
ne alocate fiecãrui stat membru al
Uniunii Europene.

Este exact ceea ce nu le convine lide-
rilor actualei coaliþii guvernamentale
de la Bucureºti, ºtiut fiind faptul cã Li-
viu Dragnea, preºedintele PSD, a fost
acuzat în raportul Oficiului European
de Luptã Antifraudã, din anul 2017, cã
a fraudat 21 milioane euro din fondurile
europene alocate unor proiecte de in-
frastructurã în judeþul Teleorman, în ce-
lebrul de acum dosar Tel Drum.

GEORGE MARINESCU
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VIZITÃ LA BRUXELLES

Theresa May insistã
cu modificarea acordului
de Brexit

Premierul britanic Theresa May se
va deplasa mâine la Bruxelles, dorind
sã îi convingã pe liderii Uniunii Euro-
pene cã trebuie sã accepte modificãri-
le referitoare la regimul de frontierã
irlandez din acordul de ieºire din blo-
cul comunitar, informeazã Reuters,
menþionând cã în cazul unui eºec vom
asista la un Brexit “dezordonat”, fãrã
acord.

Theresa May se va întâlni la Bruxelles
cu preºedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, conform unui
purtãtor de cuvânt al Executivului co-
munitar.

Luna trecutã, parlamentarii britanici
i-au cerut premierului britanic Theresa
May sã renegocieze acordul de Brexit
pentru a înlocui mecanismul de
“backstop” - clauzã ce prevede cã Re-

gatul Unit va rãmâne în uniunea vama-
lã ºi în piaþa unicã europeanã pânã
când Londra ºi Bruxelles-ul vor gãsi o
soluþie mai bunã care sã împiedice rea-
pariþia unei aºa-numite “frontiere
dure” între Irlanda ºi Irlanda de Nord.

Regatul Unit are în plan sã pãrãseas-
cã UE în 29 martie, dar Londra ºi Bru-
xelles-ul nu se înþeleg cu privire la mo-
dificarea acordului de Brexit existent,
europenii considerând cã acesta nu
mai poate fi schimbat.

Uniunea Europeanã a informat, în
repretate rânduri, cã acordul de retra-
gere a Regatului Unit din UE nu poate
fi renegociat. “’Poziþia Uniunii Euro-
pene este clarã. Aºteptãm, încã o datã,
sã auzim ce are sã ne spunã prim-minis-
trul britanic”, a afirmat purtãtorul de
cuvânt Margaritis Schinas. (V.R.)

MIRCEA DOLOGA, COMMODITY TRADING ADVISER

“Rezultatele în trading,
legate exponenþial de
respectarea regulilor de
tranzacþionare” (II)

(Interviu cu Doctor Mircea Dologa,
Commodity Trading Adviser, Paris, Franþa)

l “Trading-ul este profitabil doar pentru cei care sunt
pregãtiþi sã înfrunte cele mai ascuþite minþi participante”
l “Umilinþa faþã de piaþã, stãpânirea de sine, încrederea în
tehnicile învãþate ºi protejate de cãtre un Stop Loss, sunt
elemente indispensabile pentru succesul unui trader”l “În
România lipseºte educaþia percutantã care face ca debutanþii
în finanþe sã fie recrutaþi chiar înainte de a termina licenþa”

Reporter: Spu-
neaþi cã aspectul psi-
hologic este cel mai
important element în tranzacþionare.
Ce poate face un trader pentru a-ºi
controla emoþiile?

Mircea Dologa: Rãspunsul la aceas-
tã întrebarea este foarte greu de tipizat
pentru cã fiecare dintre noi are pro-
priul control psihic.

În calitate de me-
dic, consider cã psi-
hologia tradingului

sau a investiþiilor joacã un rol la fel de
important precum hrana sau adãpostul
în dezvoltarea civilizaþiei moderne.

A consemnat

ANDREI IACOMI
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Traderul sau investitorul trebuie sã se con-
centreze în mod prioritar asupra regulilor
de tranzacþionare, nivelul profitului sau al
pierderilor pe care le
înregistreazã fiind le-
gat în mod exponen-
þial de respectarea
acestora, spune Dr.
Mircea Dologa, care
subliniazã în acest
sens cã, în primul
rând, este necesarã
protejarea capitalului
ºi apoi obþinerea de

profit, domnia sa asemãnând tradingul sau
investiþiile cu o entitate economicã unde
”pierderile” fac parte din fondul de comerþ.

Potrivit lui Mircea Do-
loga, cel mai eficient
factor local prin care
poate fi sporitã acti-
vitatea la Bursa de Va-
lori Bucureºti este, în
primul rând, educarea
întreprinzãtorilor din
þara noastrã, ceea ce
se poate realiza chiar
de cãtre bursã.

DANIEL CÃTÃLIN ZAMFIR:

“Senatul îl obligã pe
Isãrescu sã meargã la
Comisia Economicã”

Biroul Permanent al Senatului îi va
pune în vedere Guvernatorului BNR
Mugur Isãrescu faptul cã este obligat
sã meargã la Comisia Economicã ºi de
Buget-finanþe, a
anunþat, ieri, senato-
rul ALDE Daniel
Cãtãlin Zamfir.

Votul BP al Sena-
tului vine ca urmare a
absenþei lui Mugur
Isãrescu la ºedinþa
Comisiei Economice
de sãptãmâna trecu-
tã, deºi fusese invitat
de Daniel Zamfir,
preºedintele acesteia.

Pa r l amenta ru l
ne-a spus, asearã: “Iniþial, convocarea
era pentru ziua de mâine, dar domnul
Guvernator ne-a anunþat cã nu poate
veni, pentru cã mâine, la ora 11.00, la
BNR urmeazã sã aibã loc ºedinþa de

politicã monetarã. Am fost înþelegãtori
ºi i-am dat de ales între zilele de luni
sau marþi, sãptãmâna viitoare”.

ªeful bãncii centrale a fost invitat,
sãptãmâna trecutã,
de senatorul ALDE
sã discute despre
modul de calcul al
indicelui ROBOR ºi
pe marginea rapor-
tului BNR de anul
trecut.

Purtãtorul de
cuvânt al Bãncii Na-
þionale Dan Suciu a
transmis cã BNR
este deschisã la dia-
log ºi nu refuzã o in-

vitaþie asumatã de Parlamentul Româ-
niei în ansamblul sãu.

E.O.
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Direcþia Naþionalã Anticorupþie
aratã pãrãsitã
În drum spre redacþie, zilnic, cobor din autobuz în faþa DNA. O lungã perioadã aceasta a fost
o ocazie sã discut cu colegii de breaslã despre diverse subiecte. În fiecare dimineaþã în faþa
clãdirii se aflau carele de reportaj ale principalelor televiziuni, uneori acestea aflându-se
acolo doar preventiv, ca sã nu fie ratatã o “intrare”, dar mai ales o “ieºire” cu mandat ºi acce-
soriile lui.

Ieri, am observat în faþa instituþiei un cameraman - care ulterior a traversat grãbit ºoseaua,
având treabã în cu totul altã parte - ºi mi-am dat seama cã de luni de zile nu am mai vãzut ni-
ciun strop de agitaþie în faþa DNA. Din vara trecutã, cu o singurã excepþie, clãdirea pare pã-
rãsitã, celebra uºã, care nu lipsea din niciun buletin de ºtiri, stã nemiºcatã. Ultima schimba-
re majorã pe care am observat-o în legãturã cu instituþia, dupã cele de la vârful Direcþiei, a
fost în octombrie, când pereþii DNA au trecut de la “gri ºobolan” la “alb Isabella” în urma
unui proces calm de zugrãvire. (D.N.)


